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MTÜ Arenduskoda korraldab äri-
plaani, mis vastab LEADER taotluse 
nõuetele, koostamise tasuta koolituse. 
Koolitus toimub arenduskojas (Rohe-
line 19, Tapa) kord nädalas viiel päeval 
(6 tundi korraga). Koolituste algus 
sõltub gruppide formeerimisest ja 
toimumise täpsed päevad on võimalik 
kokku leppida esimesel koolituspäeval.

Täpsem info ja registreerimine 
meilil heiki@arenduskoda.ee, arendus-
koda@arenduskoda.ee, tel 325 8690, 
325 8696 või 5648 5208. Registreerida 
hiljemalt 28. oktoobriks. 

Osalema on eriti oodatud prae-
gused ja tulevased arenduskoja 
LEADER meetmetest rahataotlejad.

Heiki Vuntus, tegevjuht

Foto Heiki Vuntus

Ettevõtjate ümarlaud toimub 16. 
novembril kell 17 Tapa volikogu 
saalis, Pikk tn 15.

Päevakorras on ettekanne euroo-
pa päästepakettidest, Töötukassa 
räägib tööturumeetmetest ja Lää-
ne-Virumaa Arenduskeskus räägib 
ettevõtetele suunatud tegevusest.

Oodatud on kõik Tapa valla ette-
võtjad. Osalemine tuleb eelregistree-
rida e-mailil vahur.leemets@tapa.ee.

Ukraina “mova” Tapa aktsendiga

5. oktoobri õhtul oli Tapa kultuurikojas koos külalistega õpetajate päeva tähistamas sadakond õpetajat valla 204-st õpetajast. Oma pidupäevakõnes julgustas vallavanem õpetajaid senisest 
enam kaasa rääkima ja arutlema valla hariduse arengukava väljatöötamisel oma raske töö paremaks korraldamiseks ning tunnustas haridusasutuste poolt esitatud tublimaid ja väärika-
maid. Peomeeleolu ja lusti kinkisid muusikakooli õpetajate ansambel ja õpilased ning külalisena meesansambel Avaja. Järgnenud mulje- ja mõttevahetus tähtpäevanimelise tordi ümber 
kestis hiliste õhtutundideni.

Möödunud pühapäevast on Tapa 
ühe kooli võõra rikkam. Ja mitte 
ainult Tapa, vaid ka Lääne-Viru 
maakond. Ka Eesti võib uue kooli 
üle uhke olla! Tapa vallas tegutsev 
ukraina kogukond on jõudnud oma 
pühapäevakooli avamiseni.

Pühapäevakooli avamise tsere-
moonia tõstab korraldajate tege-
miste lati nõnda kõrgele, et koo-
liaasta lõpetamisele peaks Tapale 
kutsuma Ukraina presidendi koos 
EL kõrgete ametimeestega. Miks 
nii? Olid ju kooli avamisel, 16. 
oktoobril, kohal Ukraina Vabariigi 
Eesti Saatkonna juht Viktor Kryz-
hanovsky, Europarlamendi liige 
Kristiina Ojuland, maavanem Einar 
Vallbaum ja vallavanem Alari Kirt.

Koolikorraldajate selgitused ja 
kõrgete külaliste sõnad tõestasid, et 
ukraina kogukond on tegemas täht-
said samme oma keele ja kultuuri 
säilitamisel ja arendamisel. Eestis 
tegutsevad ukraina pühapäevakoo-
lid Tallinnas, Tartus ja Sillamäel, 
väiksemad seltside keeleklassid 
on mitmes teises Eestimaa paigas. 
Tallinna Mustamäe gümnaasiumis 
on aga ainsana Eestis avatud ukrai-
na keele klass. Ukraina saatkonna 
andmetel elab Eestis ligi 29 000 
ukrainlast.

Tapa urkaina pühapäevakooli 
algataja Vjatseslav Režnitšenko 
rõhutas oma avakõnes, et Ukraina 
keele teadmine on võtmeks paljude 
Euroopa rahvaste keeltele. Ukrain-
lane saab aru mitte ainult venelasest, 
vaid ka valgevenelasest, poolakast, 
tsehhist, slovakist ja veel paljudest 
slaavi keelegrupi esindajast. Režnit-
šenko on kindlal arvamusel, et keel 
pole kunagi kellelegi liigne olnud. 
Oma juurte tundmine rikastab ini-
mest, eriti on see tähtis, kui ollakse 

vähemusrahva seisus. Ukraina riik on 
loonud võimaluse välismaal elavatele 
ukrainlastele õppida eelarvelistel 
kohtadel Ukraina kõrgkoolides. Re-
žnitšenko rõhutas, et sellised kõrg-
koolid asuvad mitte ainult Ukrainas, 
vaid ka Poolas, Saksamaal ja USAs.

Pühapäevakooli tunnid leiavad 
aset Tapa vene gümnaasiumi ruu-
mides. Laupäeval on tunnid laste 
ja noorte jaoks, pühapäeval on 
koos täiskasvanud. Õppekava näeb 
ette keeleõpet (suuline ja kirjalik), 
tutvumist ukraina kultuuriga, ka 
rahva käsitöökunstiga. Peale selle 
veel ajaloo ja muusika tunnid. Juba 
on kavandatud väljasõidud ukraina 
pühapäevakoolidesse Tallinnas ja 
Sillamäel. Režnitšenko märkis, et 
Tapa kooli õppekava on saanud aluse 
analoogiliste rahvuskoolide eeskujul.

Ukraina Vabariigi Eesti Saatkonna 
juht Viktor Kryzhanovsky andis uue-
le koolile üle raamatud ja lubaduse 
lähiajal toimetada Tapale arvuti ja 
projektori. Vallavanem Alari Kirt an-

dis üle valla kingituse – klassitahvli. 
Tagasihoidlik, kuid väga tähendus-
rikas oli Europarlamendi liikme 
Kristiina Ojulandi kingitus – EL 
lipp. Lääne-Viru maavanem lubas 
aga kõikidele maakonna ukraina 
seltsidele tuge ja poolehoidu.

Ukraina keele või mova kaunist 
kõla tõid saali nooremad ja eakamad 
esinejad. Luuletused ja laulud Nade-
žda Tsvpilo, Irina Salomatina, Tatja-
na Tsvpilo, Aljona Frolova, Viljam 
Inozemtsevi ja koori „Žuravuska“ 
esituses tõestasid, et kohalikud uk-
rainlased ei ole oma keelt ja kultuuri 
unustanud.

Pühapäevakooli avatseremoonia 
jätkus vabas vestluses suupiste laua 
juures. Kõikidel oli ülev meeleolu 
- arutati kogukonna tegemisi ja 
kooli tulevikku. Kõike seda vaatas 
pildiraamist pealt Ukraina rahvus-
sümbol,  kirjamees Taras Ševtšenko, 
laual aga ootasid esimest tundi 
ukrainakeelsed aabitsad...

Samuel Golomb

Ettevõtjate 
ümarlaud

Lehtede 
tasuta vedu

Tapa vallavalitsus korraldab 2011. 
aasta sügisel Tapa linnas lehtede ja 
okste tasuta veo. Lehtede äravedu 
toimub eelregistreeritud nimekirjade 
alusel novembrikuu jooksul. Infot  
lehtede veoringi täpsema toimumise 
aja kohta saab Tapa valla kodulehelt 
www.tapa.ee ja telefonilt 322 9664. 
Lehekotid ja oksad tõsta tänava 
äärde vahetult enne vedu.

Puulehed tuleb veopäevaks panna 
kilekottidesse ning oksad lõigata kuni  
meetristeks juppideks ning siduda 
punti. Lehekottidesse ei tohi panna 
olmejäätmeid. Kotid, mis sisaldavad 
olmejäätmeid, jäetakse tühjendamata.

Lehtede ja okste äraandmiseks 
tuleb registreerida e-posti aadressil 
koit.kuusk@tapa.ee või telefonil 
322 9664. Registreerida saab kuni 
28. oktoobrini 2011.

Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Ukraina kooli avamisel osalesid ka Einar Vallbaum (tagant ettepoole), 
Viktor Kryzhnovsky, Kristiina Ojuland, Naima Sild ja Vjatseslav Rež-
nitšenko. 

Arenduskoja
äriplaani koolitus 

Tapa vallavalitsuse ametnike koh-
tumised vallakodanikega toimuvad 
järgmistel kuupäevadel:

 31. oktoobril Moel, raamatuko-
gu teise korruse saalis

1. novembril Jänedal, lossi 
Sinises saalis

2. novembril Lehtses, kultuuri-
maja teise korruse saalis

3. novembril Tapal, vene güm-
naasiumi aulas

 Algus kõikjal kell 18.00. 
 Piret Treial, vallasekretär

 Ametnike 
kohtumised 

vallakodanikega

8. oktoobril teatati häirekeskusele, 
et Tapa linnas Kivi tänava ristmikul 
on sõiduteel 50 grammi elavhõbedat 
mullikestena laiali.

Päästjad katsid elavhõbedaga 
kaetud ala sõiduteel liivaga.

Sündmuskohale kutsuti Tapa 
vallavalitsuse esindaja, kes korral-
das elavhõbeda kokkukorjamise 
sõiduteelt.

Tapal leiti sõidu-
teelt elavhõbedat

VT, 10.10.2011



Lõikustänupüha kohvilaud Tapa Jakobi kirikus.
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Arenduskoja rahvusvahelise koostöö-
projekti „Loving local values“ raames 
on kavas kaardistada ja kutsuda kokku 
piirkonnas (Loksa, Kuusalu, Vihula, 
Kadrina, Ambla ja Tapa) tegutsevad ko-
halikud toidutootjad ja töötlejad . Kaar-
distamise ja kokkusaamiste mõtteks on 
luua meie piirkonna toiduettevõtjatest 
võrgustik, mis toetab ühist turundust, 
tootearendust, uute ettevõtjatele vajalike 
koostööprojektide algatust. 

Esimene kokkusaamine toimub 1. 
detsembril, algusega kell 11 arendus-
kojas (Roheline 19, Tapa). Teemaks on 

koostöövõrgustiku mõte, külalisesine-
jaks on oodata Kaja Keskküla, Lõuna-
Eesti Toiduvõrgustikust, vaata nende 
kodulehte www.let.ee.

Ootame infot toiduettevõtjatest, 
-tootjatest ja töötlejatest 15. novembriks  
e-postil: ehapaas@gmail.com. Palume 
anda teada ettevõtte nimi, valdkond ja 
kontaktid (tel ja e-post) . Pärast seda saa-
me saata ka juba täpsema 1. detsembri 
kohtumise kava.

Lisainfot saab projektijuhilt Eha 
Paas, e-postil ehapaas@gmail.com

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Arenduskoda 
alustab kohalike 
toidutootjate ja 

-käitlejate kaardistamist

Pea igal õppeaastal on Jäneda 
Koolis tervitatud sügise algust 
sügisandide näitusega ehk nn. 
Nunnu konkursiga. Tänavuse õp-
peaasta 23. septembri hommikul 
oli saalist võimalik leida „hiirema-
ja“, õpistendi puudest, seeni, huvi-
tava kujuga aedvilju, moosipurke, 
akendel „sõitsid“ porgandiautod, 
seintel olid  raamitud sügisannid. 
II korrusel sai tutvuda metsa-
makettidega, tammetõrudest 
kaelakeega, väljapanekuga „Sügis 
purgis“ (kompotid, moosid, jms.). 
Lasteaialapsed  olid oma koridori 
üles pannud näituse naljakatest 
aedviljadest.

Näituse korraldamise juures 
osales kogu koolipere, ideed tu-
lid õpilastelt ja klassijuhatajatelt. 
Sellesügisene näitus nägi välja 
täpselt nii värviline ja eriilmeline 
nagu seda praegu õues valitsev 
aastaaeg ka on.
Arvamused näitusest

5. klassi õpilased: „Meeldis, 
et tegime ise tööd. Pakkusime  
ideid, kõik lõid kaasa. Poisid te-
gid maketile metsaaluse, Kaisa ja 
Taisi tegid metsamaketi, Greete 
valmistas lehtedest puupildi  ja 
Kertu tõrudest kaelakee“.

3. kl. õpilased: „Meie tegime 
kõike koos, erilisi vaidlusi pol-
nud, igaüks tõi midagi õpetaja 
Eha Kaukvere palve peale kaasa: 
Martin kurgi, Christian  ja Laura 
dekoratiivsed kõrvitsad, Õnne-

Ly „leheussi“, Grete tammetõru-
aia, Elina kõrvitsamaja, Taimo 
kartuli, porgandi, Karl-Markus 
seened, Jenifer lehed. 

Huvitav oli teada saada, et on 
olemas must ja kollane porgand, 
tore oli südamekujuline kartul, 
kõrvitsamaja, loodus-mulaažid, 
puude tundmise võistlus, seen-
tenäitus, sügisvärvidega purk, 
porgandist rong ja auto.“

6. klassi õpilased arvasid mit-
meti: *Sel aastal oli näitusega 
rohkem vaeva nähtud. Meie töö 
meeldis meile ja teistele. Tegime 
klassijuhataja Liidia Talve juhen-
damisel stendi metsapuudest. 
Vaatajad said puudest ülesandeid 
lahendada. * Pildistasime sügis-
loodust. * 1. klass vaatas huviga 
meie stendi. Tore oli 3. klassi 
valmistatud kõrvitsast majake, 
kus oli valgustuski sees. Sain 
näituselt teada, et lumimarjad on 
mürgised. * Toredad olid kunsti-
ringi pildid sügisest. 

Õpetaja Tiia Salm: „Kasutasin 
näitust I kl loodusõpetuse tunni 
puude teema läbiviimiseks. Har-
jutasime puude tundmist, luge-
mist, koostööoskust. Tore oli see, 
et vanemate õpilaste tehtud töö 
oli meile heaks õppevahendiks.“

Õpetaja Katrin Lumiste: „Vii-
sin näituse põhjal läbi loodus-
õpetuse tunni VI kl. Teemaks 
olid mürgised taimed. Õpilastele 
meeldis see väga ja nad soovisid 

Septembrikuus kõik on uus!

Eriline oli seekordne lõikustänu-
püha jumalateenistus 9. oktoob-
ril EELK Tapa Jakobi kirikus. 
Tänavu möödus EELK Tapa 
Jakobi kiriku kogudusel 20. 
aastat sõprussuhete sõlmimisest 
Preetzi Evangeelse Luterliku 
kogudusega Saksamaalt. Preetzi 
koguduse liikmed olid Tapa 
Jakobi kogudusel külas 7.–9. 
oktoobril, 10. oktoobril sõideti 
Saksamaale tagasi.

Külas olid lõikustänupüha 
jumalateenistusel jutlust pidanud 
praost Matthias Petersen, kelle 
jutlust tõlkis Tapa gümnaasiumi 
õpetaja Tiiu Saluste, Preetzi 
esindusest oli ka Jürgen Faeh-
ling koos abikaasa Hannaga ja 
Ingrid Kruse, kellest viimane 
on aidanud kõik need aastad 
koordineerida Preetzi ja Tapa 
vahelisi suhteid. Jumalateenistust 
pidas EELK Tapa Jakobi kiriku 
koguduse õpetaja Reet Eru ja 
diakon Imbi Arro ning Tapa 
kammerkoor Svetlana Kuusiku 

juhendamisel. Ilusa esituse tegid 
ka kolm Preetzi noort kogudse 
liiget.

Peale jumalateenistust pee-
ti koos ühine lõikustänupüha 
söömaaeg, Tapa vallavalitsusest 

olid lõikustänupüha jumalatee-
nistusel vallavanem Alari Kirt, 
vallavolikogu esimees Urmas 
Roosimägi ja kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko.

tapa.ee
 

Preetzi ja Tapa Jakobi koguduste  
sõprussuhete 20. aastapäev

Tihtipeale kuuleme erinevatel 
koolitustel ja teabepäevadel, et 
meie eesti inimesed on omaal-
gatuslikes tegevustes väga pas-
siivsed. Olen selle mõtte peale 
päris palju mõelnud ja leidnud, 
et tegelikult see päris nii ei ole. 
Eestlasele ei ole loomuomane 
ennast esile tõsta ega millegagi 
väga kiidelda. Meie võtame mingi 
tegevuse ette, teeme selle ära ja 
siis vaikselt naudime ise tehtut. 

Tapa Lastekaitse Ühingu 

perepäevahoius käivate laste 
vanemad otsustasid ühel ilusal 
päeval ette võtta tõeliselt mär-
kimisväärt tegevuse. Nii nagu 
ikka kipub olema, et eelarved on 
asutustel väiksemad kui tegelikud 
soovid ja vajadused oleks siis 
ei olnud meil võimalik soetada 
meie rühmas käivatele lastele 
liivakasti. Tundub väike asi olema 
aga maksab poes väga palju ning 
samas on lastele ikka väga vajalik 
mängimiseks.

Lapsevanemad panid nö. pead 
kokku, arutasid, mõtlesid, kaalu-
sid ja lõpuks valmis mõttest reaal-
ne tegutsemisplaan. Laupäeval 
1. oktoobril tulid lapsevanemad 
Kooli 24 siseõue ja ehitasid meie 
lastele nii kauni liivakasti koos is-
tepinkidega, et seda käiakse lausa 
tänavalt uudistamas. 

Aitäh teile, kallid lapsevanemad, 
et te meie lastele ja ka töötajatele 
sellise toreda kingituse tegite!

Ave, Liggi, Karen ja lapsed

Täname lastevanemaid!

Hea noor, järgnev üleskutse on 
sulle, kui ...

...oled huvitatud kohalikust ette-
võtlusest, näed oma tulevikku oma 
kodukohas kohaliku ettevõtjana või 
oled hoopis tegus kohaliku seltsi juures. 
Arenduskoda on käivitanud rahvusva-
helise koostööprojekti „Loving local 
values“, kus kavandatud tegevused ka 
noortele.

Meie soov on kaasata piirkonna noo-
ri senisest enam kohaliku ettevõtluse 
arendusse. Selleks tahame luua ettevõt-
like noorte meeskonna, kelle ülesandeks 
jääks piirkonna noortele ühistegevuse 

kavandamine, mis aitaks noortele pa-
remini tutvustada ettevõtjaks olemise 
võimalusi ja julgustaks algatama tegevusi 
külaseltside juures. Esimeseks väljakut-
seks on valmistada ette 25. Juunist kuni 
2. juulini 2012 kestvat noortevahetust 
Soome Kymenlaakso maakonnaga. Pa-
kume võimalust ise koostada vahetuse 
programm, osaleda noortevahetuses 
ning korraldada soome noorte vastuvõtt 
Eestis. Noortevahetuse kulud kaetakse 
Arenduskoja projekti kaudu. 

Lisainfot saab projektijuhilt Eha 
Paas, e- postil ehapaas@gmail.com

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht 

Otsime rahvusvahelisse
toiduprojekti noori! 

Tapa valla aasta tegija komisjon ootab 
kandidaate konkursile “Tapa valla aasta 
tegija 2011”. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 15. jaanuar 2012. a. 

Esmakordselt saab kandidaate esi-
tada 8 kategoorias: elutöö, äri, haridus, 
kultuur (ümbernimetatud, oli “kunst”), 
sport, edukas noor, heategevus ja sot-
siaaltöö (täiendatud “sotsiaaltööga”) 
ning vabatahtlik tegevus (uus kate-
gooria). 

Muudatuse tingis peamiselt kate-
gooriate nimede täpsustamine ja ko-
danikele arusaadavaks tegemine, osade 
valdkondade puudulik kajastamine ning 
komplitseeritus vahe tegemisel ettevõtja 
ja üksikisiku panusel ühiskondlikku 
kasulikku tegevusse. Vastavasisulise 
muudatusotsuse tegi Tapa vallavoli-
kogu 29. septembri istungil: http://
www.tapa.ee/atp/public/adr_upload/
maarus_54.67277.PDF. 

Palume ka kandidaatide esitamisel 
täpsustada esitatavate kandidaatide 
tausta ja nende tegevusi esitatavas 

kategoorias nii täpselt kui võimalik, 
vajadusel võib selleks kasutada ka lisa-
lehte. Palume täita avaldusvormi, mille 
leiate aadressilt http://www.tapa.ee/
aastategija ja saata posti teel aadressile 
Tapa vallavalitsus, Tapa valla aastate-
gija komisjon, Pikk 15, Tapa 45106, 
Tapa vald, Lääne-Virumaa. Lisaks võib 
avaldused saata ka elektrooniliselt, kuid 
ainult digiallkirjastatult ja aadressile: 
vallavalitsus@tapa.ee. 

Tapa valla aasta tegijad 2011 au-
tasustamistseremoonia toimub Tapa 
kultuurikojas 24. veebruaril 2012 Eesti 
Vabariigi 94. sünnipäevale pühendatud 
aktusel.

Kutsume kõiki Tapa valla inimesi 
ülesse märkama enda kõrval tegijad ning 
neid esitama tunnustamiseks “Tapa valla 
aasta tegija 2011” konkursil. 

Küsimuste puhul saate lisainformat-
sioon telefonil 3229659 ja e-maili teel: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee, aga ka www.
tapa.ee/aastategija.

  Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tapa vald otsib 
2011. aasta tegijaid

Lääne-Virumaa väikemuuseumide 
töötajad külastasid Lehtse ja Tapa muu-
seumi. Üheskoos vaadati muuseumide 
ekspositsiooni ja anti tagasisidet.

 Tapa muuseumis toimunud vest-
lusringis räägiti muuseumides tehtust 
ja sellest, mis kavas lähiajal.

SA Virumaa Muuseumid muuseu-
mipedagoog Kaja Visnapuu kõneles 

haridustegevusest muuseumis ning tut-
vustas oma vast valminud magistritööd 
“Muuseumikeskkonna mõju täiskasvanu 
kogemustele ja õppimisele”.

SA Virumaa Muuseumid algatusel 
toimuvad maakonna väikemuuseumide 
kokkusaamised teabepäeva või õppekäi-
gu vormis kaks korda aastas.

VT, 10.10.2011

Väikemuuseumide 
rahvas käis koos

iseseisvaltki näituse põhjal üles-
andeid lahendada ja oma teadmisi 
proovida.“ 

Direktor Aivi Must: „Sellest 
sügisest rakendus koolides uus 
õppekava. Kohustuslikus korras 
küll põhikoolil 1., 4. ja 7. klassis, 
kuid me ei saa lahus hoida neid 
kolme klassi ja kogu kooli, seega 
lähtume uutest põhimõtetest 
kogu koolielu tegevusi planeeri-
des ja läbi viies. Kool aitab kaasa 
õpilaste kasvamisele loovateks, 
mitmekülgseteks isiksusteks, 
meie ülesanne on luua õpilasele 
eakohane, turvaline, positiivselt 
mõjuv ja arendav õpikeskkond. 
Selline, kogu koolipere poolt ette-
valmistatud, mitmekülgne, erine-
vaid kogemusi arendav, teadmisi 
andev, samas temaatiline projekt 
toetab igakülgselt uue õppekava 
rakendumist koolis.“ 

Nii annabki uus õppekava meie 
tegutsemistele uue suuna. Järjest 
rohkem rakendame õppeainete 
lõimingut, kasutame projektõpet, 
kus klassid täidavad ühe teema 
all erinevaid ülesandeid kasutades 
selleks erinevates ainetundides 
omandatut. Sügisnäituse pilte saab 
vaadata internetis Jäneda Kooli 
huvitegevuse ajaveebist http://
janedakool.blogspot.com/.

Maie Ainz,
Jäneda Kooli eesti keele ja

kirjanduse õpetaja
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Tapa gümnaasiumi õpilased esitamas raamatukogu sünnipäevaks kirjutatud omaloomingut.

Fotod raamatukogu arhiivist

Ilus, pikk ja soe suvi on asendu-
nud vihmase sügisega. Isetege-
vuslastele tähendab see seda, et 
on igatsus jälle kokku saada, su-
helda ja hakata ennast liigutama.

Aga meenutame mõne reaga 
suviseid tegemisi. Alustame Tapa 
linnapäevadest, toredad olid 
paraad vihmasajus läbi linna, 
teemaja pidamine südalinnas ja 
meie esitatud tantsud.

7. augustil tantsisime Karkuse 
küla kokkutulekul. 20. augustil 
osalesime Lehtse üritusel “Pi-
dupäev perega”, esitades kolm 
tantsu. Väga põnev oli 21. augus-
til “Teate tants”, olla üks väike 
lüli suures üle eestilises ürituses. 
Eideratas läbis oma kilomeetri 
“Kuppari muori” tantsides.

 22. september alustasime 
oma 8. hooaega. Tegime proovi 
ja kohvilauas tähistasime suvis-

te sünnipäevalaste sünnipäeva, 
pidasime plaani, mis üritused 
meid sel hooajal ees ootavad. 
Saime teada, et 4. oktoober tule-
vad meile vastuvisiidile Vihasoo 
tantsumemmed (meie käisime 
neil külas 14. märtsil). Tegi-
me nendega koos ekskursiooni 
Virumaa kaunimasse pärlisse 
– Neeruti looduskaitsealale. Ka-
levipoja rajad olid nende jaoks 
uus ja unustamatu elamus. Selle 
eest kandis hoolt Anne Raava, 
kes on suurepärane giid. Hiljem 
kosutasime oma keha ja vaimu 
kultuurikojas pidulauas. Üli-
maitsev oli seljanka, kringel ja 
kohvi. Tegime mõned tantsud, 
kuulasime anekdoote ja üldse oli 
väga mõnus päev uute sõpradega. 
Jäi kõlama moto kohtume veel!

Elvira Belials

Eideratas 
alustas jälle

Kui parafraseerida meie armastatud 
rahvakirjaniku Oskar Lutsu menuraa-
matu „Kevade“ avalauset, siis võiks 
öelda järgmist: „Kui Tapa 1926. aastal 
linnaõigused kätte sai, oli raamatukogu 
juba viis aastat olemas olnud …“. Seega 
on raamatukogu loomisaastaks Tapal 
1921, mil Tapa Noorsoo Kasvatuse 
Selts sellel aluse pani. Mõtteid raama-
tukogu asutamisest on aga veeretatud 
palju varem, sest juba 1893. aasta 3. 
veebruari Postimehest võib lugeda:

„Tapa peidudel ja neidudel on nõu 
valla koolimajasse raamatukogu asuta-
da, kust siis igaüks lugemise himuline 
odava maksu eest raamatuid lugeda 
saaks. Ka harjutavad peiud endid noore 
agara kooliõpetaja tublil juhatusel kont-
serdi vastu, mida nemad kevade poole 
raamatukogu hääks anda tahavad.“

Hea mõte pannakse idanema, kuid 
elujõuliseks saab ta siis, kui aeg selleks 
küps. 1921. aastal loodud raamatukogu 
on vahetanud omanikku ja asukohta, 
kuid jäänud ikka elujõuliseks. Kõige 
kauaaegsemaks koduks on Tapa lin-
naraamatukogule olnud endine hari-
dusseltsi maja Nigoli pst 3 (praegu 1. 
Mai pst 5). Selles majas alustas tööd 
1958. aastal ka oma linna tüdruk Anne 
Unnuk. Nõukogude aja piirangute 
kiuste tehti toredat tööd. Kohustus-
liku poliitilise propaganda kõrval 
sai tegeleda ka sellega, mis tõeliselt 
südamelähedane. Nii sündiski 1963. 
aastal kohvik-klubi Noorus, millest 
sai rohkem kui kahekümneks aastaks 
meeldiv kohtumiste paik. Klubi õhtud 
olid populaarsed ja oodatud, pakkudes 
tõelist kõrgkultuuri. Gustav Ernesaks, 
Valdo Pant, Fred Jüssi, Jüri ja Ülo Tuu-
lik, Priit Aimla, Juhan Viiding – need 
on ainult mõned nimed pikas jadas. 
1953. aastal loodi linnaraamatukogu 
baasil eraldi lasteraamatukogu, kus pikki 
aastaid tegutsesid Lehte Vahersalu, 
Saima Pärnik, Silvi Väinsalu, Kersti 
Burk. 2000. aastal ühines lasteraamatu-
kogu uuesti Tapa linnaraamatukoguga. 
1988. aastal muutus elu raamatukogu-
des vabamaks, silmapiir läks avaramaks: 
võis tähistada jõule, raamatukogudele 
kingiti Piibel, kohale jõudsid esimesed 
saadetised väliseesti raamatutega. Ae-
gamööda tekkis juurde uusi kirjastusi, 
mis tingis ka aina suureneva raamatute 
hulga.... Ja raamatukogudes süvenes 
ruumikitsikus. Ei aidanud seegi, et 
lasteraamatukogu 1983. aastal Pikk tn 
15 asuvasse tolleaegsesse täitevkomi-
tee majja kolis. Linnaraamatukogu sai 
vabanenud ruumid küll endale, kuid 
probleemi see ei lahendanud. Loomulik 
asjade käik viis selleni, et raamatukogu 
jaoks renoveeriti vana lastepäevakodu-

hoone, kus 1999. aastal alustas tööd 
lasteraamatukogu ja aastapäevad hiljem 
ka linnaraamatukogu.

1. jaanuarist 2000 ühendati kaks 
raamatukogu ametlikult Tapa linna-
raamatukoguks. Linnaraamatukogu 
kauaaegne juhataja Anne Unnuk 
andis oma ametikoha üle Kersti 
Burkile. Jätkus elektroonilise and-
mebaasi loomine, valmistuti elekt-
rooniliseks laenutuseks, ühesõnaga, 
käis hoogne automatiseerimine. 
2006. aastal liideti Tapa linnaraa-
matukoguga Jäneda, Lehtse ja Saksi 
raamatukogud. Algas jällegi uus 
ajajärk, mis tänaseks on andud 
häid tulemusi: Lehtse raamatukogu 
asub uutes ruumides, Saksi raama-
tukogus sai teoks uuenduskuuri 
ning Jäneda raamatukogus toimus 
„ümbersünd lossiraamatukoguks“. 
Ühistegevus ja koostöö on ütlemata 
kenad sõnad, millel ka tuumakas 
sisu. Tapa gümnaasiumiga tekkinud 
tore koostööside on vastu pidanud 

tänaseni. Ka lasteaiarühmad on meie 
maja sagedased külalised (ja kasvata-
jad ka) ning sõpru tuleb aina juurde 
üle kogu Tapa valla, ning selle üle on 
meil ainult hea meel. Tore on teada, 
et oled vajalik ning kui see tunne on 
vastastikune (ja seda ta on), siis see 
teeb hinge tõeliselt soojaks. Siinkohal 
tänu ka Tapa vallavalitsusele, kes on 
meile igati toeks olnud.

Rõõmu teeb, et meie lugejad ja 
head sõbrad raamatukogu maja ikka 
omaks peavad, seda kinnitas 12. ok-
toobril toimunud Tapa linnaraamatu-
kogu 90. sünnipäevapidu. Nii palju sii-
raid soove ja tunnustust! Aitäh kõigile! 
Mõtlen ikka nende noorte inimeste 
peale, kes 19. sajandi lõpus tahtsid Ta-
pale raamatukogu luua ja selle tarvis 
plaanisid ühe kontserdi korraldada, 
et saadud raha eest raamatuid osta. 
Nende head mõtted ja püüdlused on 
vilja kandnud.

Ere Käärmaa, 
Tapa linnaraamatukogu juhataja asetäitja

Tapa linnaraamatukogu 90

Sellel aastal toimuvad Tapa valla 
muusikapäevad juba viiendat 
korda. Võiks hõisata, et järjepi-
devus on viinud meid esimese 
pisikese tähtpäevani, sest viis on 
ilus number. Sel korral kannavad 
muusikapäevad pealkirja “Oma 
maa ja omad viisid” ning toi-
muvad nad 25. ja 26. novembril. 
Sellest kõigest lähemalt juba 
järgmises lehes. 

Muusikapäevade raames toi-
mub Tapa Jakobi kirikus püha-
päeval, 13. novembril kell 15 
kontsert, kus esinevad Tallinna 
Kaarli kiriku peaorganist ja 
koorijuht Piret Aidulo, bariton 
Mareks Lobe ja meie oma linna 
noormees, tenor Mart Kroon.

Piret Aidulo on lõpetanud 
Tallinna Riikliku Konservatoo-
riumi 1987. a muusikaõpetaja-
koorijuhina ja 1991. a organis-
tina professor Hugo Lepnurme 
oreliklassis. Hiljem omandas 
Eesti Muusikaakadeemias muu-
sikamagistri kraadi oreli erialal. 
Praegu töötab Tallinna Kaarli 
kirikus peaorganisti ja muusika-
juhina ning juhatab koore.

 Piret Aidulo annab soolo-
kontserte, teeb koostööd Eesti 
parimate vokaal- ja instrumentaa-
lsolistidega, mängib sageli kaasa 
ERSO ja teiste Eesti orkestrite 
koosseisus ning esineb tihti koos 
Eesti parimate koorikollektiividega 
(RAM, EFK, TAM jpt). 

Mareks Lobe on eesti laulja 
(bariton) ja koorijuht.Ta õppis G. 

Otsa nim. Tallinna muusikakoolis 
Peeter Perensi käe all koorijuhti-
mist ning Eesti Teatri- ja Muusi-
kaakadeemias Andres Heinapuu 
juhendamisel muusikapedagoo-
gikat ning Ervin Kärveti ja Mati 
Palmi klassis laulmist.

Töötab Eesti Rahvusmees-
kooris. Alates 1997. aastast on 
ta rahvusmeeskoori solist. Ta 
on laulnud ka vokaalansamblites 
Kuninglik Kvintett ja Improloo.

Alates 1989. aastast on ta te-
gutsenud ka koorijuhina. Mareks 
on juhatanud muuhulgas Viljan-
dimaa Noorte Meeste koori, Vil-
jandi Baptistikoguduse segakoori 
Psalmus ja Loo kammerkoori. 
Praegu juhatab ta meeskoori 
Sakala ning Kuivajõe Meeskoori.

Mart Kroon on Tapa kunagise 
tuntuima kooli- ja muusikamehe 
ning seltskonnategelase Juhan 
Krooni lapselaps. Jätkates va-
naisa elutööd on ka Mart omale 
valinud elukutseks muusika. 
Lõpetades G. Otsa nim. Tallin-
na muusikakooli asus ta tööle 
Rahvusooperi Estonia kooris. 
Hetkel laulab Rahvusmeeskooris 
RAM, aastast 2010 lepinguliselt 
Helsingi Rahvusooperis ning 
osaleb järjepidevalt Savonlinna 
ooperifestivalil.

Tulge kuulama väärt muusikat 
mõtisklmisväärilisel hingedeajal. 
Kontsert on tasuta! 

Kairi Kroon,
muusikapäevade korraldustoimkond

Tapa valla V muusika-
päevad on tulekul

Tapa vallavalitsuse õnnitlused edastas vallavanem Alari Kirt.

Muusikaline tervitus Tapa muusikakoolilt.

Jäneda Parkmetsa 
truup on valmis!

Tapa vallavalitsusel on hea meel 
tõdeda, et Jänedal Kalijärve 
veetaset reguleeriv truup on 
rekonstrueeritud. Truubi re-
konstrueerimine oli vajalik, 
kuna suuremate vihmade ja 
lumesulamisperioodil tekkiva 
liigvee korral olid parkmets ja 
metsateed üle ujutatud. Rasken-
datud oli piirkonnale olulise ala 
tervisespordi ja puhkeotstarbe-

line kasutamine.
Ehitustööde maksumus oli 

22 518 eurot. Ehitustöid teostas 
Vesiehitus OÜ.

Truubi rekonstrueerimist 
rahastasid Keskkonnainvestee-
ringute Keskus (90%) ja Tapa 
vallavalitsus (omaosalus 10%).

Tarvo Nõlvak,
Tapa valla ehitusspetsialist
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Järgmisel Tapa Vorstifesti-
valil saab palju vorsti süüa!

Sel nädalal kogunesid 
Tapa vallavalitsuses I Tapa 
Vorstifestivali korraldajad, 
et teha ettepanekud järgmise 
aasta suure toidupeo pare-
maks korraldamiseks. 

Lepiti kokku, et II Tapa 
Vorstifestival toimub ikka 
Tapa muusikakooli pargis, 
toimumise päev on laupäev, 
4. august. Toimunud festival 
arvati igati kordaläinuks, 
ainus puudus oli vorsti-
teemaliste söögikohtade 
vähesus. Lepiti kokku, et 
järgmisel vorstifestivalil on 
prioriteetseks vorstitoitude 
rohkus, selle eest määrati 
vastutavaks projektijuhiks 
staažikas vorstipropageerija 
Erkki Laidinen.

Kuna publiku huvi vors-
titegemise vastu oli juba 
esimesel festivalil suur, 
siis korraldatakse ka Eesti 
Rahwa Vorstikool, kus iga 
soovija ka ise vorstitegu oma 
käega proovida saab. Lisaks 
toimub kultuuriprogramm, 
vorstiteemaline kaubandus-
tegevus, Eesti meistrivõist-
lused vorstigrillimises ja 
muud vorsti teemalised et-
tevõtmised. 

Tapa Vorstifestivali kor-
raldavad Tapa vallavalitsus 
(www.tapa.ee) ja Eesti Gril-
liliit (www.grilliliit.ee).

Eesti meistrivõistlused 
vorstigrillimises 2011 tule-
mused ning võistlustööde 

Alles üsna hiljuti, ühel päike-
sevärskel sügisesel pühapäeval 
kõndisin mööda järveäärset 
jõhvikaraba.

Rabajärvele oli kogunenud 
rännuvalmis nii palju linde, 
et järv tundus müstilisena. 
Järsk tiibade sahin kuulutas 
valmistumist äramineku teele 
ja hetkeline vaikus täitus hü-
vastijätu hõigetega ning siis oli 
taevalaotus halli lahkumisvalu 
täis…Päike sillerdas läbi tiiva-
sirutuste justnagu valgustades 
minejate teed ja sosistas läbi 
õrna tuulekohina: „Kohtume 
veel!“ Sügis jätab meid sageli 
mõtlema sellele, mis oli. Vih-
mapiisad aknaklaasil ei sega 
mõttevaikust vaid hoopis 
lubavad läbi hämara toa tun-
netada elu valgust ning värve, 
süüdates hinges oma laterna. 
Kellel on olemas oma latern, 
see ei pea kartma mingisugust 
pimedust. 

Aega on tohutult palju, 
mõtleme me siis, kui otsime 
õigeid radu eluteed alates. 
Aega napib, mõtleme me siis, 
kui aastad hakkavad sundima 
seljataha vaatama. Aega on nii 
vähe, hüüame me halastama-
tult siis, kui lapsed on suured 
ja justnagu peaks enam-vä-
hem eluküpsusest pakatama, 
kogemustest tark olema ja 
ilmaparandajalikult aega nauti-
ma. Kas ollakse siis juba vana, 
eakas, kasutu või lihtsalt liiga 
olemas? Selle üle panigi üks 
hetk mind mõtisklema. 

Mõtisklemise hetked veet-
sin 1. oktoobril koos Tapa 
valla vahvate ja sümpaatsete 
prouade ning härradega Ida-
Virumaal reisil olles. Reis 
oli korraldatud eakate päeva 
nimetust järgides. Mis tähen-
dab eakas? Neid prouasid ja 
härrasid vaadates mõtlesin 
ma välja, et enamus inimesi 
on igavesti noored, sest nen-
de hing on kevade sarnane. 
Mis siis, et see füüsiline keha 
aastakurde ületades on loodud 
muunduma. See on loodus-
seadus ja selle vastu ei saa. Nii 
nagu tuhanded rändlinnud on 
minekuvalmis, et taas tulla, nii 
on ka inimene alati päikese 
poole teel, ootamas homseid 
hommikuid, ihates olla noo-
red ja varjates aastate kurde 
põseümarustel.

Säravate südamlike silma-
dega päev viis meid külas-
tama Eestimaa ilusaid paiku 
Avinurme, Alatskivi, Kolkja, 
Kodavere… Saatjaks olid 
päikesekiired ja kirevate sü-
gisvärvidega ehitud loodus. 
Vaikus ei astunud me kanda-
del, hoopis elurõõmus naer, 
nali, laul ja tants olid me kaas-
lasteks. Igaüks oli võtnud 
kaasa oma laterna, mis põles 
ta südames. Saime osa sellest 
leegist ka meie ja austuse ning 
suure lugupidamise tunne selle 
seltskonna vastu andis julgust 
loota ning uskuda, et kindlasti 
me oleme veel koos. Teie olete 
tõestanud, et vanus on vaid 

Tapa Vorstifestival 2012

Inimhing on igavesti noor

Tapa kesklinnas seisev ku-
nagise algkooli hoone on 
rikkumas linnapilti juba aas-
takümneid. Vallavalitsus ja 
varemalt ka linnavalitsus on 
otsinud aastaid sellele hoo-
nele mõistlikku rakendust. 
Tapa vallal oma ülesannete 
täitmiseks seda hoonet vaja ei 
ole ja keegi teine pole ka seni 
avaldanud soovi hoonet en-
dale saada. Vald on pakkunud 
hoonet erinevatele asutustele 
oma tegevuse arendamiseks, 
kuid paraku tulemusteta.

Tapa vallavalitsus on tei-
nud volikogule ettepaneku 
raha eraldamiseks hoone 
lammutamiseks. Enne, kui 
asuda hoone tegeliku likvi-
deerimisele, tahame pidada 
nõu Tapa elanikega selle üle. 
Miks selline ettepanek üldse 
päevakorda tuli?

1. Hoone varemed rikuvad 
linnapilti ning on eriti häirivad 
suurürituste ajal vare kõrval 
pargis. Ürituste külastajatele, 
kes sageli saabuvad ka kauge-

malt, kui ainult Tapa vallast, 
jätab see linnast tervikuna 
räämas mulje. 

2. Suuremate ürituste toi-
mumiseks jääb park juba 
kitsaks, kuna vallavalitsusel 
on plaan järgmisel aastal 
ehitada olemasolev mängu-
väljak ümber suuremaks ja 
korralikumaks.

3. Vare on ohtlik, eriti vene 
koolis käivatele lastele, kelle 
igapäevane koolitee viib va-
hetult hoone kõrvalt mööda. 
Õnnetus võib juhtuda ka siis, 
kui lapsed sinna varemetele 
turnima ei lähegi. Seda me 
ei tahaks.

4. Hoonest vabaneval pin-
nal saaks korraldada laatasid, 
mis praegu ruumipuudusel 
valguvad juba Pikk 12 ja 1 
Mai 13 kõrval asuvatesse 
parklatesse.

Selge on see, et tegemist 
on väärika ajalooga ja kui 
see oleks korras, oleks tege-
mist tõeliselt kena hoonega. 
Kahtlemata kutsub see hoo-

ne paljudes tapalastes esile 
meeldivaid mälestusi. Me pa-
lumegi abi alternatiivi leidmi-
seks, sest ei taha jätta hoonet 
määramatuks ajaks seisma, 
soodustades edasist lagune-
mist. Isegi kui vald leiaks selle 
remondiks raha, jääb endiselt 
küsimus – mis saab sellest 
hoonest edasi – mis on selle 
edasine funktsioon. Ehk siis 
jõuame alguse juurde tagasi. 
Lähematel aastatel ei näe 
ma mingit võimalust, et vald 
selle hoone ise korda teeb ja 
loota, et keegi siia investeerib 
puhtalt kinnisvara arendamise 
eesmärgil, on ilmselt unistus, 
mis tõenäoliselt ei täitu.

Seepärast kutsungi kaasa 
mõtlema ka Tapa valla koda-
nikke ja avaldama arvamust 
hoone tuleviku osas, seda 
võib teha Facebookis Tapa 
valla seinal, või siis saata e-kiri 
või arvamus paberkandjal val-
lavalitsuse aadressile oktoob-
rikuu jooksul.

 Alari Kirt, vallavanem

Karkuse küla rahvas pidas 8. oktoobril klubis järjekordset lõikuspidu. Rahvast oli kohale tulnud 
rohkesti, seekord ei puudunud laualt ka sült ja kuum kartul. Meelelahutust pakkus Madis 
Tonka. Kõrvalruumis oli üles seatud kõrvitsate näitus, kus kõige suurem kõrvits kaalus 40 kg. 
Tore oli ka dekoratiivkõrvitsate valik.

Vana algkooli hoone on nagu tondiloss linnasüdames.
Foto  Tapa vallavalitsuse arhiivist

Avalda arvamust
vanast algkooli hoonest 

Tapa linnas 

Sügispidu Karkusel

ja teiste festivali sündmuste 
pildigalerii on veebilehel 
vorst.grillfest.ee. 

Tapa varasemas majan-
duselus oli liha- ja vorsti-
tööstusel suur osatähtsus. 
Tapa vorstidel olid kõrged 
kvaliteedinäitajad ja sellest 
tulenevalt sai noor alevik 
Vorstilinna hüüdnime. Ala-
tes 1889. aastast kuni 20. 
sajandi 40-date aastateni 
oli Tapal üle viieteistkümne 
vorsti- ja lihatööstuse, lisaks 

ka eksporttapamaja. Täna 
töötab Tapal üks vorsti-
tootja. 

Kohtumiseni II Tapa 
Vorstifestivalil, laupäeval, 4. 
augustil 2012!

Festivali lisainfo: Alari 
Kirt (5660 7450, info@
vorstifestival.ee).

Võistluste lisainfo: Auris 
Rätsep (504 3000, vorst@
grillfest.ee) 

Indrek Jurtšenko, 
Tapa Vorstifestivali infojuht

kujundliku mõiste sõnakõlks 
ja ajatu tähendusega. Inimene 
ise oma tõekspidamistega on 
tõestuseks sellele, et aeg meie 
sees ja ümber ei vii silmist 
nooruse tuld, ei vii südamest 
vallatust ning lapsemeelsust 
mis siis, et vahest tunnetad 
olemise aja kiiret kadumist. 

Suur tänu Ene Augasmä-
gile, tänu kelle tegutsemisele 
toetas ilusa päeva projekti õn-
nestumist Hasartmängumak-
su Nõukogu. Aitäh särtsakale 
ja elurõõmsale Anu Jonuksile 
organiseerimise eest, tänud 
bussijuhtidele Tiit Orupõllule 
ja Üllar Maripuule ja sügav 
kummardus Ave Pappe ning 
allakirjutanu poolt, et meil 
on olnud võimalus algusest 
saadike teiega kaasas käia ning 
teie seltskonda nautida. 

Teie oma elurõõmuga 
õpetasite meile, et mingit 
tagasipöördumist meile elus 
ei kingita. Ka homse arvelt ei 
saa midagi kasutada. Sul on 
võimalik elada ainult tänases 
ja kasutada tänast kontot. 
Kasuta ja investeeri targalt 
iga päeva, et see tooks sulle 
võimalikult rohkem rõõmu, 
edu ja tervist! Kohtume ju 
veel, aga seni hoiame kõrgel 
oma südamelaternaid, ootame 
tagasi rändlinde ning naudime 
algavat hingedeaega, et olla 
kõige ja kõigiga koos, mis ja 
kes meile kallid!

Kairi Kroon

Eesti parimate vorstigrillijate - võistkond Grillisemud 2011 
aasta fantaasiavooru võidutöö - Kukeseene vorst kartuli-
kotleti ja kastmega. Foto Kutt Niinepuu - Eesti Grilliportaal

Fotod: Ago Liiband
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1. Mai 23A hoone (ülal) ja konkursil osalemise eest saadud võidumeened.

Fotomontaaž Kairi Kroon

Pidevalt kuuleb viimasel ajal kõik-
sugu ebaõnnestumistest ja viltu-
vedamistest, väikestest palkadest, 
kaduvatest väärtustest ja ükskõik-
susest ümbruse ning ka kaaslaste 
suhtes.

Siiski saab seekord rõõmustada 
ja uhkust tunda, et Tapa linnas 
on vaatamata keerulisele ajale ja 
olematule rahanatukesele tegusad 
ja tublid inimesed, kelle tööd ja 
vaeva on märgatud ning seda ka 
vääriliselt tunnustatud. Nimelt 
Eesti Korteriühistute Liit omistas 
5. oktoobril Tapa Korteriühistu 
1.Mai 23A-le aukirja ja ilusa tänu-
meene. Aukirjal ilutses järgmine 
kiitus: „Tapa Korteriühistu 1. Mai 
23A võitis vabariikliku konkursi 
„Ilus koduümbrus 2011““.

Konkursile esitati Tapalt veel 
majad Turu 3 ja Turu 12A, mis said 
tänukirjad konkursil osalemise eest.

Uhke tunne, aga millist tööd ja 
vaeva see nimetus endas peidab? 
1.Mai 23A on 18 korteriga elamu. 
Elanikud on läbi aegade ise väga 
hoolsad ning ettevõtlikud oma 
kodu ja selle ümbruse korrashoiu 
ning renoveerimise suhtes. Maja 
elanikud on ühiskondlikus korras 
rajanud ja kujundanud majaümb-
ruse haljastuse. Tehtud on seda 
nii eelnevatel aegadel ja ka siis, kui 
seoses korteriomandi tekkimisega 
korteriühistu moodustati. 

Maja ümbruse muru pind on 
korrastatud, kõrghaljastust uuen-
datakse pidevalt. Elanikud on 
ühiskondlikus korras loonud omale 
koha, kus on võimalik endal ja ka 
külalistel puhata elamu taguses 
iluaias. 

Siiski ega üksi iluaed ei oleks 
silmapaistev, kui elamu keset krunti 
oleks hooletusse jäetud. See ühistu 
on kompleksselt korrastatud ning 
renoveeritud.

1.Mai 23A maja elanik Lembit 
Vomm oli mulle abiks, et kirjutada 
tehtust. Nii selguski, et algselt seisis 
ühistu ees hulgaliselt lahendamist 
vajavaid ülesandeid, olulisem neist 
seotud küttekuludega. Oluliseks 
peeti soojussõlme kaudu saabuva 
soojuse ratsionaalset kasutamist ja 
soojuskadude vähendamist. Esmalt 
paigaldati soojusmõõdik, radiaa-
torite temperatuuri reguleerimist 
võimaldavad ventiilid. Seejärel 
renoveeriti mitmeid kordi soojus-
sõlm soovitud tulemuse saavutami-
seni. Soojuskadude vähendamiseks 
paigaldati pakettaknad, soojustati 
katus ja otsaseinad. See kõik oli aga 
väga kulukas, nõudes sellekohase 
projekti koostamist, sobiva hin-
napakkumise ja kvaliteetse ehitaja 
leidmist. Lisaks kõigele muule oli 
vaja korteriomanike positiivset 
suhtumist, mis sugugi kohe ei 
olnud üksmeelne ning oli palju vas-
turääkivaid aspekte ja kõhklejaid, 
kelle hääl ei toetanud otsust.

Kulude katmiseks pakuti kahte 

võimalust, võtta laen ja tasuda int-
resse või tasuda kogu raha intres-
sivabalt kohe. Märkimisväärne osa 
omanikest tasus kulud koheselt, 
mistõttu laenu võtmise summa 
oluliselt vähenes.

Ehitustöödega alustati 1. aprillil 
2010, teostamiseks kõige sobiva-
mal ajal. Kaasaegse konstruktsioo-
ni ja tehnoloogia järgi soojustati 
maja seinad, vundament, esik mis 
ka kaasajastati ja uuendati sadevete 
torustik. Kõige selle tulemusena on 
tunduvalt vähenenud küttekulud, 
ratsionaalselt kasutatud soojus-
energiat, maja välisilme on nägus.

Nimetamisvääriline on, et maja 
soojustamisel lõid aktiivselt kaasa 
nõu ja jõuga korteriomanikud ja 
korteriühistu pikaajaline juhatuse 
esimees Hannes Köösel.

On ju nii, et kui me tahame mi-
dagi kvaliteetset saada, siis peame 
mõtlema mitu käiku ette, kaalutle-
ma ja arutlema, kuidas oleks mingi 
asi kasulikum mitte ainult hetkeli-
selt vaid ka kaugemas perspektiivis. 

Olles ise korduvalt külastanud 
seda maja, pean vajalikuks siinko-
hal mainida ka seda, et koridori 
uksest sisse astudes on juba selline 
tunne, et astud tuppa. Seda tunnet 
tekitab silmatorkav puhtus, kor-
rektsus, samas jõulude ajal näiteks 
on korterite uksed kaunistatud 
ilusate vanikutega. Kõik on kui-
dagi õdus ja hubane. Näha on, et 
inimesed ise on väga hoolivad ja 
on omale selgeks teinud, et kui me 
tahame ilusat, armast ja head, siis 

see kõik saab alguse sinust endast, 
su koduukse lävepakust ja sinu töö-
katest kätest ning mõtteühtsusest.

Aukiri on tore kingitus sellele 
korteriühistule ja kindlasti on see 
eeskujuks ka teistele ühistutele. An-
tud korteriühistu juhatuse liige on 
Peeter Lauring, kelle juhtimisel te-
gutseb Tapal veel mitmeid ühistuid. 
Ega korteriühistute juhatamine ole 
eriti tänuväärne töö. Tihti ei olda 
üksmeelselt ühisel mõttesagedusel, 
oodatakse enamat, aga koostööd 
ollakse tagasihoidlikud tegema.

Kindlasti on olnud tänu tagasi-
löökidele ka loobumise soov, sest 
kes tahab teha tööd, kus tänulikkus 
on kitsi tulema, kuid samas on 
toimetamisi ning asjadega kurssi 
viimisi tohutult. Mõjuvamateks 
faktoriteks, mis panevad nõu-
tult käsi laiutama on hetkel juba 
pikemat aega majandussurutis, 
ehitus-spetsialistide (sõna otseses 
mõttes) nappus ning koostöö ühis-
tute liikmetega. Oodatakse uut ja 
uhket, aga nagu eelpoolgi mainida 
sai, ei mõelda sellele, et ise peab 
palju ära tegema, ise peab ka raha 
välja käima ja ise peab olema abi- ja 
koostöövalmis. 

Sellelsamal ülevabariigilisel Eesti 
Korteriühistute XIV foorumil sai 
eriauhinna „Piirkonna ühistute 
hing“ just Peeter Lauring. Palju 
õnne! Eduelamused on alati need, 
mis aitavad astujal oma samme ker-
gemini seada ja motiveerivad teos-
tamist vajavaid unistusi täide viima.

Kairi Kroon

Alates oktoobrist on Tapa vallavalit-
suse järelvalveametnik Gennadi Sults.
Saame tuttavaks

Olen sündinud Koerus 1954. a, 
keskkooli lõpetasin Paides. Peale 
armeeteenistust tulin 1976. a det-
sembris elama Tapale. Aasta möö-
dudes asusin tööle Tapa raudtee-
miilitsas. 1986. aastal määrati mind 
raudteemiilitsa ülemaks ja paguneid 
kandsin kuni politseipensionile jää-
miseni 2004. septembris. Teenistust 
jätkasin politseitõlgina ja seda 2009. 
a detsembrini, mil mind koondati. 
Kõrgema juriidilise hariduse oman-
dasin aastatel 1985–90 .

Olles töötanud korrakaitseorgani-
tes 32 aastat, olen omandanud suured 
kogemused selles valdkonnas. Kui 
Tapa ja Kadrina vallavalitused kuulu-
tasid välja konkursi järelvalveametniku 

leidmiseks, otsustasin kandideerida, 
sest tunnen endas veel piisavat ener-
giat, et midagi ära teha ja kuna ülalni-
metatud ametikoha põhieesmärk on 
järelvalve teostamine vallavolikogude 
poolt kehtestatud üldkohustuslike ees-
kirjade (heakorraeeskiri, avaliku korra 
eeskiri, jäätmehoolduseeskiri jne) üle, 
siis usun, et just sellel ametikohal saan 
rakendada oma teadmisi ja kogemusi. 

Kindlasti ei saa olema minu 
esmaseks eesmärgiks inimeste ka-
ristamine, vaid eelkõige nende 
tähelepanu juhtimine olemasoleva-
tele puudustele ja koostöös teiste 
vallaametnikega juhiste andmine, 
kuidas neid kõrvalda.

Usun, et väärime palju paremat 
elukeskkonda ning kõik koos saavu-
tame kindlasti positiivseid tulemusi.

Gennadi Sults

Eelmisel kuul tähistas oma sün-
nipäeva kauaaegne Tapa linna 
korrakaitsja Karl Einberg (sünd 
09.09.1926) 85 sünnipäeva. Sün-
nipäevalast käis õnnitlemas Tapa 
vallavolikogu turvalisuse komisjoni 
ja vallavalitsuse esindus.
Karl Einberg 

Karl sündis Liliengofi külas 
Lääne-Siberis Venemaal. Ta alustas 
oma haridusteed Liliengofi 4 klas-
silises koolis, mille ta lõpetas 1939. 
aastal ning asus Kaseküla keskkooli 
5 klassi, kuid see pandi 1941 aastal 
kinni ja seetõttu jäi tema haridustee 
pooleli, kuni 1948 aastani, kui ta asus 
õppima Tapa keskkoolis. 

Sõjaajal, kuni 1944 töötas Karl 
kolhoosis, sealt võeti ta tööpataljoni 
sõjaväeteenistuse asemel, sest tema 
isa oli valitseva režiimi poolt nime-
tatud rahvavaenlaseks ja 1937. aastal 
mahalastud. 

1946. aastal põgenes Karl koos 
kolme kaaslasega tööpataljonist ning 
jõudis rongide katustel reisides 19. 
juunil 1946 Siberist Eestisse, sugulaste 
juurde Sarapiko tallu Tapa lähistel. 

Tööd alustas ta 1948. aastal töö-
tades Tapa raudteejaamas pöörme-
seadjana. 1950. aastal mobiliseeriti 
ta Nõukogude armeesse. 

Peale armee teenistust 1953. aastast 
kuni 1955. aastani töötas Karl Tapa 
rajooni küttekontori direktorina. 

1956-1957 töötas Karl Tapa 
sõjakomissarjaadi arvestussektoris. 

1957-1959 õppis ta Tallinna 
Miilitsakooli kursandina ning 1959. 
aastal alustas tööd Tapa rajooni 

Miilitsaosakonnas kriminaaljälitus 
inspektorina. 1962. aastal oli Tapa 
rajooni likvideerimine ning Karl 
jätkas tööd Harju rajooni piirkonna 
inspektorina. Hiljem tuli ta Tapale 
tagasi ning jätkas oma tööd Tapa 
Miilitsajaoskonnas ning lõpetas kar-
jääri miilitsas 1985, olles viimased 4 
aasta jaoskonna ülem.

Aastast 1985. töötas ta tuletõrjes 
ning hiljem Nõmmküla sovhoosis 
juristina. 

1993-1998 töötas ta Eesti polit-
seis ning seejärel jäi pensionile.

Karlile meeldib reisida. Endise 
Nõukogude Liidu on ta risti-põiki 
läbi sõitnud. Lemmik hobiks on tal 
male ja lugemine.

Masuaja parim renoveerimise 
projekt

Gennadi Sults - valla 
järelvalveametnik

Kauaaegne korrakaitsja 
Karl Einberg

tähistas 85. sünnipäeva

Gennadi Sults 

Pilt on tehtud Ritsa järvel 1964. 
aastal. Ritsa järve kaldal asub ka 
Stalini suvekodu.

    Eesti ehte aasta 2011 
Eesti ehte aasta 2011 raames toimub EHTEKODA 22. oktoobril Tapal Valve 30 algusega kell 9.

Iga osaleja saab kujundada endale roostetehnikas salli. 
Kaasa peaks võtma mingeid roostes esemeid (mutrid, naelad, traaditükke, 

vanad vene õmblusnõelad vm), niiti, nõel, käärid, heegelnõelu.
Kuna tegemist on keemiliste ühenditega, siis võib kaasa võtta kummikindad ja põlle.

Ehtekoda juhendab tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu. 
Anu Jonuks

Foto Heiki Vuntus
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22.09.2011
- Pikendati puudega lapse hool-

dajale hooldajatoetuse määramine;
- väljastati ehitusluba olemasoleva 

sigala rekonstrueerimiseks ja laien-
damiseks ning vedelsõnnikuhoidla 
ehitamiseks Sigala kinnistul Rägavere 
külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba olemasole-
va suurfarmi rekonstrueerimiseks 
Suurfarmi kinnistul Jootme külas 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 
Ambla mnt 20 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

- muudeti Tapa vallavalitsuse 
poolt 18.02.2011 korraldusega nr 
122 väljastatud projekteerimistin-
gimusi;

- kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht Kivisilla kinnistul Jootme 
külas Tapa vallas;

- Tapa linnas Roheline 6 asuva 
sotsiaalmaja katuse rekonstrueeri-
mise edukaks pakkumuseks tunnis-
tati OÜ Ram Builder poolt esitatud 
pakkumus;

- Tapa vallas Saiakopli külas Saia-
kopli 2 asuva hoone katuse rekonst-
rueerimise edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Borkholm Ehitus 
poolt esitatud pakkumus;

- kinnitati 22.08.2011 toimunud 
Tapa vallale kuuluvate korteri-
omandite aadressiga Keskuse tn 8-1 
Lehtse alevik Tapa vald ja aadressiga 
Valve tn 22-5 Tapa linn Tapa vald 
kirjaliku kordusenampakkumise 
tulemused;

- võeti vastu kaks korraldust vaba 
põllumajandusmaa kasutusvalduses-
se andmise kohta;

- tunnistati kehtetuks Tapa lin-
navalitsuse 21.02.2000 korraldus nr 
84 „Maa ostueesõigusega erastamise 
tingimuste kohta“;

- seoses vee- ja kanalisatsioonit-
rasside rekonstrueerimistöödega 
väljastati tänavate ajutise sulgemise 
luba Tapa linnas Pikk tänaval ja 
Valve tänaval;

- seoses ohtlike ja haigete puude 
langetustöödega anti nõusolek tä-
navate ajutiseks sulgemiseks Tapa 
linnas Rohelisel tänaval, Pikk tänaval 
ja Kabala tänaval;

- paigaldati teeninduskohamärgid 
Tapa linnas Pikal tänaval, Pärnu-
Rakvere-Sõmeru maanteel ja Õhtu 
puiesteel;

- anti välja üks korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti perioodi-
liseks tühjendamiseks ja loa andmise 
kohta jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- anti üürile Tapa vallale kuuluvad 
korteriomandid number 1 ja number 
7 asukohaga Näo 2, Näo küla Tapa 
vald, Saiakopli 2-6 Saiakopli küla 
Tapa vald, Valve 24-7, Tapa linn ning 
Lembitu 15-15, Tapa linn;

- otsustati võõrandada Tapa valla-
le kuuluvad korteriomandid aadressil 
Näo keskus 2-6 ja Näo keskus 2-11 
Näo küla Tapa vald. 

29.09.2011
- Otsustati eraldada Lehtse LTK-

le (Lehtse Lauatennise Klubi) toetust 
Eesti Lauatenniseliidu liikmemaksu 
tasumiseks summas 65.- eurot, 
Tapa naiste võrkpalli ringile toetust 
varustuse soetamiseks ja võistluste 
transpordikulude katteks 100.- eurot 
ning mittetulundusühingule Loo-
minguline Ühendus Koit “Lääne-
Virumaa Taras Ševtšenko nimelise 
Ukraina kultuuri kooli” avamisüri-
tuse korraldamiseks ja õppetegevuse 
alustamiseks kuni 200 eurot;

- otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 465.57 
eurot;

- eraldati ühele lapsele ranitsa-
toetust;

- eraldati toidutoetust nii koolides 
õppivatele Tapa valla lastele kui las-
teaias käivatele lastele;

- tunnistati kehtetuks Tapa valla-
valitsuse 15.09.2011 korraldus nr 917 
küttepuudetoetuse eraldamise kohta;

- jäeti rahuldamata kuue isiku 
avaldus sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

- otsustati teha Virumaa Pensioni-
ameti Rakvere osakonnale ettepanek 
peatada peretoetuse maksmine laste 
emale ja jätkata maksmist laste tege-
likule kasvataja ja hooldajale;

- sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping;

- lõpetati puudega isikule hooldaja 
määramine;

- ühele puudega isikule määrati 
hooldaja ja hooldajale hooldaja-
toetus;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele kuuluva Jäneda Spordi-
hoone kasutusele võtmiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva elamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Aasa tn 3 Lehtse alevikus Tapa vallas;

- seoses vee- ja kanalisatsioonit-
rasside rekonstrueerimistöödega 
väljastati tänava ajutise sulgemise 
luba Tapa linnas Aasa tänaval Linda 
1 tänava ja Aasa tänava ristmiku ning 
Aasa tänava ja Jakobi tänava ristmiku 
vahelisel lõigul;

- riigihanke “Tapa linna tänavate 
talihooldus 01.11.2011-30.04.2014” 
edukaks pakkumuseks kinnitati Tapa 
Autobussipark OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- hanke “Tapa valla teede lu-
metõrje 01.11.2011-31.05.2014” 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
piirkondades IV (Moe) ja V (Kar-
kuse) Tapa Autobussipark OÜ poolt 
esitaud pakkumus ning piirkondades 
VI (Jootme, Linnape, Räsna), VII 
(Patika, Ojaküla) ja VIII (Jäneda, 
Kõrveküla) edukaks pakkumuseks 
Lehtse Masinaühistu poolt esitatud 
pakkumus;

- anti välja üks korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks;

- Tapa valla 2011. a reservfondist 
eraldati 1 836 (üks tuhat kaheksasada 
kolmkümmend kuus) eurot elamu-
majanduse arendamise administra-
tiivkulude katteks.

6.10.2011
- Tapa linnas Kooli 11 avaliku 

mänguväljaku tööprojekti koostami-
se edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Veidenberg Projekt poolt esita-
tud pakkumus;

- võeti vastu üks korraldus jäät-
memahuti perioodiliseks tühjenda-
miseks ja üks korraldus jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

- seoses vee- ja kanalisatsioonit-
rasside rekonstrueerimistöödega 
väljastati tänava ajutise sulgemise 
luba Tapa linnas Maie tänaval;

- otsustati esitada Viru Maakoh-
tule avaldus isiku surnuks tunnista-
miseks;

- kutsuti tagasi AS Tapa Vesi 
nõukogu liige Herki Kübarsepp ja 
määrati uueks nõukogu liikmeks 
Andrus Freienthal;

- eraldati Tapa valla 2011. a re-
servfondist 1149 (üks tuhat ükssada 
nelikümmend üheksa ) eurot Tapa 
raamatukogu IT kulude katteks 
laia profiiliga meediamängija 46’’ 
MPEGA Full HD LED LCD soe-
tamiseks.

Jäätmete kogumispunkt asub Tapa 
linnas Ülesõidu 8. Jäätmete üle-
andmiseks pöörduda taarapunkti 
II korrusele (Kasekese poe kül-
guksest) või helistada telefonile 
5556 7881.

Jäätmete kogumispunkti haldab 
AS Jõgeva Elamu.

Jäätmete kogumispunktis võe-
takse vastu ainult Tapa valla elanike 
poolt tekkivad jäätmed.

Jäätmete toojad registreeritakse.
Jäätmete kogumispunkt on avatud:

esmaspäeval ja reedel kell 9–17, 
laupäeval 9–14.
Jäätmete kogumispunkti saab 
ära anda:

* ohtlikke jäätmeid
* elektri- ja elektroonikajäätmeid
* vanu sõiduauto rehve
* kasutatud mööblit, WC-potte, 

kraanikausse
Jäätmed viia kogumispunkti ainult 

lahtiolekuaegadel, konteineri kõrvale 
jäätmete panemine on keelatud.

Kogumispunkti viidavad elekt-
ri- ja elektroonikaromud peavad 
olema jäätmetest tühjad ning ei tohi 
olla lammutatud. 

Jäätmete kogumispunktis võe-
takse vastu järgmiseid ohtlikke 
jäätmeid:

1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäät-
med nagu õlifiltrid ja õlipakendid

2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, 
nende pakendid ning nende aine-
tega määrdunud töövahendid

3. Lahustid, nagu näiteks tärpen-
tin, atsetoon ja tehniline bensiin

4. Taimekaitse- ja putukatõrjeva-
hendid ning nende pakendid

5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised ja pesuained
7. Kasutamata jäänud või aegu-

nud ravimid ja farmaatsiatooted
8. Elavhõbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10. Patareid
Kogumispunktis võetakse vastu 

järgmiseid elektri- ja elektrooni-

kajäätmeid:
1. Suured kodumasinad (külmi-

kud, pesumasinad, elektripliidid, 
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, 
kliimaseadmed, ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad (tol-
muimejad, õmblusmasinad, röstrid, 
kellad, kaalud, kohvimasinad jms);

3. IT- ja telekommunikatsioo-
niseadmed (raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, auto-
maatvastajad, printerid jms);

4. Tarbeelektroonika seadmed 
(raadiod, televiisorid, videokaame-
rad ja -magnetofonid, muusikariis-
tad jms);

5. Valgustusseadmed (lumino-
foorlampide valgustid, sirged lu-
minofoorlambid, kompaktlambid);

6. Elektritööriistad (va suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad).

Konteineris võetakse vastu ai-
nult nimekirjas olevaid jäätmeid.

Krista Pukk,
keskkonnaspetsialist

Tapa valla 
jäätmete kogumispunkt

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa valla teedel teevad lumetõrjet järg-
misel kolmel aastal Lehtse Masinaühistu 
ja OÜ Tapa Autobussipark

Tapa vallavalitsuse poolt läbi viidud 
riigihanke tulemusena tunnistati edukaks 
pakkujaks piirkondades IV (Moe) ja V 
(Karkuse) OÜ Tapa Autobussipark ning 
piirkondades VI (Jootme, linnape, Räsna), 
VII (Patika, Ojaküla) ja VIII (Jäneda, 
Kõrveküla) Lehtse Masinaühistu.

Ühtegi pakkumust ei esitatud piir-
konnale IX (Lehtse alevik, Läste ja 
Tõõrakõrve). 

29.09.2011
Võeti vastu järgmised 

määrused:
- Tapa vallavolikogu 14. 

detsembril 2006 määruse nr 39 
“Tapa valla tunnustusavalduste 
andmise kord” muutmine;

- Tapa valla lemmikloomade 
registri asutamine ja põhimää-
ruse kinnitamine.

Võeti vastu järgmised 
otsused:

- Katastriüksustele sihtots-
tarbe määramine;

- Maade munitsipaaloman-
disse taotlemine;

- Varalise kohustuse võtmine;
- AS Tapa Vesi põhikirja 

muutmine ning aktsiakapitali 
vähendamine

- Tapa vallavolikogu otsuse 
nr 19 “Volikogu komisjonide 
koosseisu kinnitamine” muut-
mine.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

tapa.ee

Lumekoristustöödest

Aastaid nukras seisus olnud Jäneda 
spordihoone sai lõpuks pisutki 
turgutust. Kuna ehitis ei vastanud 
enam ühelegi nõudele, siis ähvardas 
seda suisa sulgemine. Ainuke välja-
pääs oli projektide kirjutamine. Esi-
mese etapina sai taodeldud PRIA 
Leader programmist kohaliku 
elukeskkonna investeeringutoetuse 
meetme raames ühe riietusruumi 
väljaehitamist esimesele korrusele 
ja elementaarsete vahendite soe-
tamist jõusaali. Kuna meie taotlus 
rahuldati,siis läks projekt ka töösse 
ning 2010 sai esimene etapp valmis. 
Tapa valla eelarvest leiti vahendeid 
10% omaosaluse ja tuletõrje ATS 
süsteemi paigaldamiseks. 

Kohe asusime ka järgmise etapi 
projekti kallale, millega taotlesi-

me teise riietusruumi ja saunade 
ehitust, samuti välisuste vahetust 
(koos tamburi ehitusega), põranda 
uuendamist (sisaldas lihvimist, uute 
piiride märkimist ja lakkimist) ja va-
hekardina paigaldust jõusaali ning 
palliplatsi vahele. Ka see taotlus 
rahuldati ning eelpool loetletud 
töödega saime septembri lõpuks 
valmis. Jällegi leiti vahendeid oma-
osaluseks valla eelarvest. 

Hetkel on seis nüüd selline, et 
tänu nendele projektidele oli meil 
võimalus väga kehvas seisus olev 
keldrikorrus igapäevatööst välja 
lülitada ja sellega ettekirjutused 
ka täita. 

Projektidest veel nii palju, et 
esimese etapi abikõlbulikuks mak-
sumuseks oli 372 350,27 krooni ja 

Jäneda spordihoone uus elu
teise etapi maksumuseks 40 333,20 
eurot.

Jäänud on veel üks väga suur 
mure, täpsemalt öeldes soojustus. 
Võime küll naljaga pooleks tõdeda, 
et meil vähemalt katuselt lumeroo-
kimise mure puudub, kuid reaalsu-
ses läheb suur osa küttest läbi lae ja 
seinte õue soojendamiseks. Igatahes 
on lubanud meie vallavalitsus asjaga 
tõsiselt tegeleda, seega lootust on.

Lõpetuseks tänan ehitustööde 
teostajat RAM Builder OÜ-d, jõusaali 
sisustuse tarnijat Powerman OÜ-d, 
saali põranda renoveerijat Stigmar 
OÜ-d ning loomulikult ka meie 
omavalitsuse toetust.

Toredaid sportlikke kordamine-
kuid kõigile.

Riho Lööper, projektijuht

Alates novembrist pakub päevakeskus 
aadressil Valve 30 pesemis- ja sauna-
teenust eakatele ja puuetega inimes-
tele.

Neljapäeval on võimalus end pesta 
dušši all, kolmapäeviti on saunapäev.

Sauna või dušši alla tulekuks palume 
end eelnevalt registreerida koha peal või 
tel 322 0025.

Dušši all pesemine maksab 1 euro ja 
saunas käimine 3 eurot.

Anu Jonuks
Tel 5342 2364

Uued teenused 
päevakeskuses

Noor pianist Johan-Eerik 
Kõlar annab kontserdi Tapa 
kultuurikojas 3. novembril 
kell 17.

Johan-Eerik on praegu 
17-aastane ja õppinud kla-
verit üksteist aastat Tallinna 
Vanalinna Hariduskolleegiumi 
muusikakoolis õpetaja Karin 
Sussi klassis ning viimastel 
aastatel ka Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia professori 
Ivari Ilja juures. Johan-Eerik 
on päris edukalt esinenud 
mitmel Eesti ja rahvusvahelisel 
konkursil, viimane võit tuli 

eelmisel aastal muusikakooli-
devaheliselt konkursilt „Parim 
noor instrumentalist“. Praegu 
valmistub Johan-Eerik  noori-
ma klaverimängijana osalema 
novembris toimuval Tallinna 
II rahvusvahelisel pianistide 
konkursil.

Kontserdil kõlavad  Fr. 
Chopini, S. Rahmaninovi, 
W.A.Mozarti, S. Prokofjevi, 
A. Pärdi, M. Kõlari. J.S. Bachi, 
G. Ligeti ja M. Saare klaveri-
teosed.

Olete oodatud kuulama!
Ilmar Kald

Tapal esineb noor pianist
JOHAN-EERIK KÕLAR
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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
kuulutas välja, et 22. oktoobril 
toimuvad üle Eesti ehete väljapa-
nekud ja töötoad, järgides aasta-
teemat ehe-ehe.

Jäneda Mõisa saalis tegutsevad 
sel päeval niplispitsi tegijad Kris-
tiina Halbergi juhendamisel. Hel-
mestest valmistatavad ehteid Heli 
Rahuoja ja Jäneda kooli esindajad. 
Näha saab ka ehtekunstniku töid. 
Jäneda kooli poolt tuleb üllatusi. 

Saab valmistada rahvusliku riie-
tuse juurde kuuluvaid helmekeesid. 
Materjali eest võetakse tasu. MTÜ 
Loometöö poolt korraldatavatel 
koolitustel osalejad on saanud 
käsitöö tehnikatest (tikanditest, 
vöödest paeltest, kirivöödest jms) 
oskusi, mida on nad suutelised ka 
edasi jagama. Huvitavat käeharju-
tust pakub Ulrich Haljaste 6, 8 ja 
12 paelaga punupaelte tegemisel. 
Hea kui on kaasas värvilisi paelu 
(kuni 1 m pikad).

Töötegemisi kaunistavad Tiia 
Kontuse ja Elve Nurga valmistatud 
rahvariided. Väikesed väljapanekud 
ka ehetest mitmel moel ja peakau-
nistused – oubid.

Kõike seda saab näha ja kogeda 
ise kui tulla sel päeval Jäneda mõisa 
kohale (kell 10–18).

Luule Nurga

Alates 16. oktoobrist 2011 on Eesti 
Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni 
elanikel, kes on Eesti või Vene koda-
nikud või kodakondsuseta isikud ja 
kellel on omandatud pensionistaaži 
nii Eestis kui ka Venemaal, õigus 
taotleda pensioni määramist või 
varemmääratud pensioni ümberar-
vestust Eesti Vabariigi ja Venemaa 
Föderatsiooni pensionikindlustust 
käsitleva koostöölepingu alusel. 
Leping laieneb ka Eestis elavatele 
Vene sõjaväepensionäridele.

14. juulil 2011 sõlmitud Eesti 
Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni 
vahelise uue pensionilepingu koha-
selt määravad ja maksavad pensioni 
mõlemad lepingupooled sõltumata 
sellest, kumma riigi territooriumil 
isik elab. 

Pensioni suurus arvutatakse 
proportsionaalselt – kumbki riik 
maksab pensioni oma territoo-
riumil omandatud pensionistaaži 
alusel vastavalt oma õigusaktidele. 

Teisest riigist pensioni saamiseks 
on vaja, et isikul oleks selles riigis 
vähemalt 1 aasta pensionistaaži.

Uue lepingu jõustumisel jätka-
takse varemmääratud pensionide 
maksmist. Kellelgi ei ole kohustust 
taotleda selle ümberarvutamist, küll 
aga on õigus seda taotleda.

Kui isik juba saab pensioni, kuid 
ta ei ole kindel, kas uue lepingu järgi 
määratud pension oleks suurem seni 
saadavast, siis on tal õigus taotleda 
esialgset arvestust lepingu alusel.

Kui isikule ei ole veel määratud 
pensioni ning ta ei ole kindel, kas 
ta soovib taotleda pensioni lepingu 
alusel või siseriiklike õigusaktide alu-
sel, siis on tal samuti õigus taotleda 
esialgset arvestust lepingu alusel. 
Vastavasisuline avaldus esitatakse 
elukohajärgse pensioniameti klien-
diteenindusele. 

Kui esialgse arvestuse tulemuse-
na selgub, et lepingujärgne pension 
osutub suuremaks, võib isik esitada 

taotluse pensioni määramiseks 
või varemmääratud pensioni üm-
bervaatamiseks Eesti Vabariigi ja 
Venemaa Föderatsiooni vahelise 
koostöölepingu alusel. 

Lepingu alusel on Vene sõja-
väepensionäridel, kes saavad täna 
Venemaa Föderatsioonist pensioni 
Venemaa relvajõududes teenimise 
eest, õigus saada Eestist pensioni 
Eestis omandatud staaži eest koos-
kõlas koostöölepingu sätetega.

Pensioniavaldus, mis on esita-
tud 16. oktoobrist 2011 kuni 15. 
aprillini. 2012, loetakse esitatuks 
tagasiulatuvalt 16. oktoobril 2011.

Pensionärid, kes vajavad lisainfor-
matsiooni Eesti-Vene pensionikind-
lustuslepinguga seotud küsimustes, 
saavad seda Sotsiaalkindlustusameti 
infotelefonilt 16106 või 612 1360 või 
Rakvere pensioniameti lisainfotele-
fonidelt 327 8386; 327 8361.

Elve Tonts, Sotsiaalkindlustusameti 
avalike suhete juht

Ehe-ehe

Sotsiaalkindlustusamet teatab

Tapa vallavalitsus koos Sihtasutu-
sega KredEx korraldab infopäeva 
Tapa valla korteriühistutele. 

Infopäeva eesmärgiks on koos-
töö korteriomanike energiasääs-
tualase teadlikkuse tõstmiseks. 
Infopäeval esitatakse SA KredEx 
poolt ligikaudu 90 minuti pikku-
ne ettekanne kortermaja välispii-
rete soojustamise, küttesüsteemi ja 
õhuvahetussüsteemi korrastamise 
vajalikkusest ning mõjust elamu ener-
giatarbele. Antakse selgitusi korterma-
jade korrastamiseks vajaliku toetuse ja 
rahastamise võimaluste kohta. Vasta-
takse tekkivatele küsimustele.

Infopäeval käsitletakse ning se-
letatakse lahti alljärgnevad teemad:

- Kuidas kasutada tavalises korter-
majas senisest poole vähem soojust?

- Mida tähendab kortermaja 
kompleksne renoveerimine?

- Mida teha hoone välispiiretega 
(seinad, aknad, pööning)?

- Kuidas küttesüsteem aitab soo-
just säästa?

- Mida tähendab individuaal-
ne soojuse arvestamine korterite 
kaupa?

- Miks õhuvahetus korteris on 
tähtis?

- Kuidas korterist väljuvast saas-
tunud õhust hinnaline soojus majja 
tagasi tuua?

- Millised on SA KredEx toetused 
eelnevate küsimuste lahendamisel? 

Eeltoodud küsimused saavad vastu-
sed, kui osaled infopäeval!

Infopäev toimub neljapäeval 3. 
novembril algusega kell 17.30 Tapa 
gümnaasiumi saalis.

Oodatud on korteriühistute ju-
hatuse esimehed, juhatuse liikmed, 
samuti korteriomanikud!

Palun oma osavõtust teavitada 
Tapa vallavalitsust telefonil 322 9650 
või e-kirjaga: vallavalitsus@tapa.ee

Andrus Freienthal,
Tapa abivallavanem

KredEx’i infopäev
Tapa valla korteriühistutele

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

22. okt kl 12 Vallavanema vastuvõtt Tapa valla 6. tegevusaastal 
sündinud lastele ja nende vanematele (kutsetega).

22. okt kl 19  Komöödiateatri etendus “Palun lahkuge lavalt!”  
Mängivad Elle Kull, Endrik Kerge, Kadri Adamson, Tarvo 
Krall, Pille Pürg, Heino Seljamaa, Diana Klas ja Rednar An-
nus, lavastas Endrik Kerge. Piletid 10 ja 8 eurot (soodus: 
pensionärid, tudengid, õpilased)

24. okt kl 19 Tapa linna mälumäng 1. Juhendit vaata Tapa kul-
tuurikoja kodulehelt www.kultuurikoda.ee

25. okt kl 20 Film “Kehad vahetusse”. Pääse 3 €, kuni 16 eel-
müügist 2.50 €. Filmi pikkus: 1h 45 min

1. nov kl 20 Film “Tõeline teras”.  Pääse 3 €, kuni 16 eelmüügist 
2.50 €. Filmi pikkus: 2h 07 min 

3. nov kl 17 “Tapa Muusikakool 55” raames: 
 Pianist Johan-Eerik Kõlari kontsert. Tasuta.
8. nov kl 16 “Tapa Muusikakool 55” raames:
 Kirss ‘N’ Garden trummishow
11. nov kl 20.11 Filmitalgute filmi “Täitsa Lõpp” esilinastus. 

Filmitalgud on hariduslik projekt, mille iga koolitusetapp 
lõppes agaramatele/silmapaistvamatele omaette sündmu-
sega. Nii osalesid silmapaistvamad stsenaariumikoolituselt 
stsenaariumilaagris, näitlejakoolitusel säranud olid eelis-
seisus Kinotehase-nimelisse saatesse kandideerimisel ja 
operaatori-režii-kunstnikutöö koolitusel osalenud said huvi-
pakkuval alal kätt proovida päris filmivõtetel. Info filmital-
gute kodulehel www.filmitalgud.ee. Pääse 3 €, kuni kella 
19 sooduspilet 2.50€

13. nov kl 15 Tapa kirikus Tapa valla muusikapäevade “ Oma 
maa ja omad viisid “raames kontsert. Esinevad Mareks 
Lobe (bariton), Mart Kroon (tenor), Piret Aidulo (organist). 
Tasuta.

22. nov kl 12 Kuressaare Linnateatri kogupereetendus “Värvi-
line kummut”. Autor ja lavastaja: Aarne Mägi. Kostüümi-
kunstnik: Anna Andreste-Sui, Mängivad: Liisa Saaremäel, 
Hannes Prikk ja Rauno Kaibiainen. Etenduse pikkus u 55 
min. Sihtgrupp lapsed 5–15 ea. Pääse 3.50 € 

22. nov kl 19 Kuressaare Linnateatri etendus Harold Pinter 
„Petmine”. Stseenid ühest abielurikkumisest. Lavastaja 
Heiti Pakk (Juhtimisteater), Kunstnik Reet Aus. Osades: 
Emma – Piret Laurimaa (Teater Endla), Jerry – Raivo E 
Tamm, Robert – Sepo Seeman (Teater Endla). Pääse 10 €, 
sooduspilet 8 €

25. –26. nov Tapa valla muusikapäevad “Oma maa ja oma 
viisid”

25. nov kl 18 Laste- ja noortekontsert Tapa kultuurikojas
26. nov kl 17 Täiskasvanute kontsert Lehtse kultuurimajas

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

22. okt kl 20 Hooaja avapidu Country Western e Oktoobriõhtu
 Õhtut sisustab grupp Lehtse Liinirahvas. Tantsuks mängib 

Virumaa parim kantribänd ans Detail. Registreerimine lau-
dadesse 21. okt-ni, siis pääse 4,8 € (peõhtul 6,4 €) Info: 
383 3350; 521 8398, e-mail: info@lehtsekultuurimaja.ee

24. okt kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi 
külalisega. Külas on Alari Kirt ja Sirje Salura, kes oskavad 
vastata teie küsimustele kohalike olude jms tähtsa kohta. 

31. okt kl 13 Klubi Ehavalguse mälutreening, jutu- ja laulutuba
2. nov kl 18 Tapa vallavalitsuse korraldatud rahvakoosolek.  

Võimalik kohtuda VV spetsialistidega ja VVK esindajatega. 
Oodatud iga valla kodanik!

4. nov kl 12 Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel taaskasutuse 
õpituba. NB! Oodatud on kõik! Kaasa võiks võtta mõne 
seeliku või püksipaari, mida enam ei kanna, käärid, nööp-
nõelad. Juhendama tuleb Maili Antons. Osamaks 1 €

5. nov kl 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes naelast 
reaktiivlennukini! Osta, müü ja vaheta! Palume müügi 
soovi korral kultuurimajale teatada ja laud broneerida! 

6. nov kl 10 Lehtse 3. pinksi pühapäev. Registreerimine män-
gudeks algab 9.30 ja lõpeb 9.55 – ole täpne! Eraldi alga-
jad, kelle mängud algavad kl 9.00. Täiskasvanuil osamaks 
3 €, õpilased tasuta. 

7. nov kl 13 Klubi Ehavalguse muuseumipäev
8. nov kl 19 Mälumängu Järva Kilb etapp. Osalevad ka Tapa 

valla tarkpead!
12. nov kl 16 Jara Beneši revüü-operett “Haljal aasal” Lehtse 

kammerkoori esituses. Pilet 5, pens ja õpil 3 €. Eelmüük 
ja info Lehtse kultuurimajas 383 3350; 521 8398; info@
lehtsekultuurimaja.ee 

14. nov kl 13 Klubi Ehavalguse mälutreening ja liikumistund 
20. nov kl 12 Lehtse külakilb 3. Mäng. Osamaks täisk 2€, õpil 

tasuta.
21. nov kl 13 Klubi Ehavalguse Kadri-Mardi pidu. Teeme elu 

huvitavamaks ja ennast uhkemaks – seega on oodatud ka 
kostüümid!

26. nov kl 17 Tapa valla V muusikapäevade “Oma maa ja omad 
viisid” II kontsert. Esinevad Tapa valla täiskasvanute 
kollektiivid, oodata üllatuskülalisi. Peale kontserti võimalik 
seada oma seltskonnale laud ja selle peale võtta ise üht-
teist kaasa. Tantsuks ans Uba. Üritus tasuta!

28. nov kl 13 Klubi Ehavalguse “Huvitavate kohtumiste klubi”. 
Külaliseks Samuel Golomb koos oma põnevate kollektsioo-
nidega. Istume kohvilauas.

Lehtse kultuurimaja ruumides avatud näitus – kohaliku kunstni-
ku Natalja Novakovskaja taiesed (kunstnikunimi – Nata-
nova). Avatud argipäeviti kl 10-st ning ürituste, trennide, 
proovide jms ajal.



Nüüd tühi koduõu ja tuba,
lein raske järele vaid jäi.

Südamlik kaastunne Viiule
 abikaasa Leo Valdlo kaotuse puhul.

Eideratta tantsijad ja juhendajad.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Täname Tapa politseijaoskonda kiire 
tegutsemise eest varga tabamisel.

Perekond Puhasmets

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Talveks

silmade kontroll ja prillide müük
24. novembril alates kella 10st

Tapal MTÜ Arenduskoja majas
Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40€

Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine

telefonil: 325 8692

u

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes 
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa küttepuid (segapuu) lõhutuid ja 
3 meetriseid. Telefon 524 1249

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Müüa kahetoaline korter (37,7 m2) teisel 
korrusel, pole otsapealne, on soe ja päikesepoolne.
Tualett ja vannituba eraldi, vannitoas boiler 1000 l, 

uus tualetipott, pakettaknad, köögis on 
köögimööbel ja gaasipliit. Vastavalt soovile on 
võimalik ka variant aiamaaga. Tel 506 9378 

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narko-
nõustamiskeskuse uued lahtiolekuajad:

Teisipäeviti 9–14
Neljapäeviti 15–19

Reedeti 9–13
Süstlavahetus, tasuta nõustamine, 

kondoomid, rasedustestid.
Lisainfo telefonil 5334 1185 või 324 0891, 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com
Olete oodatud! 

Projektijuht Asti Pärnsalu

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

3. november kell 13 toimub Tapa muuseumis klubi Kanarbik 
hooaja esimene koosviibimine. Tutvume muuseumiga. 
Võtke kaasa vanu fotosid, muid materjale Tapa linna ja 

ümbruse kohta. Kaasa võtta suupisteid.
19. septembrist kuni 30 novembrini on ‘
Tapal Pikk tn 69 asuvas autopesulas 
esmaspäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti 

autode survepesu hind 50% odavam ning pesu 
šampooniga ja keemiline puhastus 20% odavam. 

Tere tulemast 

Anda üürile 2-toaline korter Tapa kesklinnas. 
Tel 5358 6834


